Sprawa znak: 1/P286/ZP/PN/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA
Zawarta w dniu ……….........…….. r.
pomiędzy Miastem St. Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481
– Przedszkole Nr 286 m. st. Warszawy, ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa,
reprezentowanym przez:
1……………………………….. – Dyrektor, działająca na podstawie Pełnomocnictwa z
dnia........ Nr.......... wydanego przez Prezydenta M. St. Warszawy
Zwana dalej „Zamawiającym”,
a
........................................................................................................................................
reprezentowanym przez:.......……………………………………………………………......
zwanym dalej „Wykonawcą”,
na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( DZ. U. Z 2018 r. poz. 1986) postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego ogłoszonego pod numerem rejestrowym Zamawiającego
1/P286/ZP/PN/2019 o treści:
§ 1.
1. Przedmiotem Umowy jest „Zakup i sukcesywna dostawa środków żywności do
stołówki przedszkolnej” Przedszkola Nr 286, przy ul. Mandarynki 1 w Warszawie,
zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia …………….. .
2. Szczegółowy wykaz przedmiotu umowy wraz z cenami jednostkowymi zawiera/ją
załącznik/i nr ..............dla części ........ do SIWZ zwany/mi dalej „Artykułami”.
3. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę „Artykuły” będące przedmiotem zamówienia
spełniają wymagania zawarte w załączniku/ach nr .........do części Nr ...... do SIWZ oraz
wypełniają przesłanki normy prawnej, określone w poniżej wymienionych aktach
normatywnych oraz ich przepisach wykonawczych:
a) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.
jedn. DZ.U. 2018.0.1541 Tj.);
b) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r., o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 2212 oraz z 2018 poz. 650 i 664)
c) Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.
jedn. Dz. U. 2017 poz. 242 i 471 oraz z 2018 poz. 650)

4. Wykonawca gwarantuje, iż będzie dostarczał produkty lub towary wymienione
w § 1 ust. 1 o najwyższej, jakości jak również z odpowiednim terminem ważności
do spożycia.
5. Wykonawca dostarczy „Artykuły” wymienione w załączniku Nr ...... dla części ......,
Zamawiającemu własnym środkiem transportu, na swój koszt i ryzyko. Produkty
lub towary dostarczane będą zgodnie z zasadami HACCP i GHP (Dobrej Praktyki
Higienicznej) oraz w sposób zapewniający utrzymanie ciągu chłodniczego od
Wykonawcy do Zamawiającego, środkiem transportu posiadającym aktualną
książkę kontroli sanitarnej.
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6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy towaru na palecie oraz nie
umożliwia rozładunku na rampie.
7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową zapewni
rozładunek dostarczonych produktów lub towarów oraz wniesienie ich do
magazynu Zamawiającego.
§ 2.
1. Umowa zostaje zawarta na okres: tj. od dnia zawarcia umowy …………….....…… do dnia
30 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed upływem
terminu, na jaki została zawarta.
2. Określenie zadeklarowanej ilości i rodzaju „Artykułów” znajduje się w załączniku/ach Nr
....... dla Części nr........do niniejszej Umowy, który to załącznik/ki jest/są integralną
częścią umowy.
3. Zakres rzeczowy objęty formularzem cenowym jest największym, możliwym zakresem
przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku
(szczegółowym formularzu cenowym) ilości zamawianych „Artykułów” są wielkościami
orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania
umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się, w kwocie umowy.
4. Zamawiający, w ramach kwoty, o której mowa w § 4 pkt. 1 zastrzega sobie prawo
zamówienia „Artykułu” niewyszczególnionego w załączniku do umowy. W takich
przypadkach cena jednostkowa za zamówiony „Artykuł” zostanie każdorazowo ustalona
pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.
5. Zamawiający zapewnia zakup „Artykułów” do wysokości 80% wartości wynagrodzenia
umownego. Nie zrealizowanie pozostałej części wartości przedmiotu umowy nie będzie
stanowiło podstaw do zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu.
§ 3.
1. Dostawy „Artykułów” będą realizowane sukcesywnie partiami zgodnie z zamówieniami
składanymi bezpośrednio przez Zamawiającego wyłącznie na druku zgodnym z
załącznikiem nr 2 do Umowy, przy czym, dostawy mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub
zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się,
jednakże niepowodujących przekroczenia maksymalnej wartości zamówienia określonej
w załączniku/ach Nr.....dla części nr..... do Umowy.
2. Zamówienia „Artykułów” mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem faksu lub
drogą elektroniczną do siedziby Wykonawcy na adres e-mailowy:……………………...
3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie złożonego
zamówienie przez Zamawiającego (odpowiednio: faksem lub drogą mailową).
Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
4.
5. Wykonawca obowiązany będzie do dostarczenia „Artykułów” w nieprzekraczalnym
terminie...........dni roboczych od otrzymania zamówienia, osobie wskazanej przez
Zamawiającego pod adres: Przedszkole Nr 286, ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa.
6. Towar zostanie odebrany przez Zamawiającego na podstawie „protokołu odbioru”
sporządzonego w formie pisemnej i podpisanego przez obie Strony.
7. Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku.
8. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym
związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub części, jeżeli:
a. dostawa „Artykułów” została zrealizowana bez zamówienia lub niezgodnie z
ilością złożonego zamówienia;
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b.

dostawa „Artykułów” jest niezgodna z opisem zawartym w ofercie
Wykonawcy i uchybia w zakresie jakości dostarczonych „Artykułów” lub
terminów ich przydatności do spożycia;

c. Wykonawca dostarczył zamówione „Artykuły” bez dokumentu dostawy;
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu (niezgodna ilość
zamówionych „Artykułów”, wad i usterek „Artykułów”), Zamawiający obowiązany jest
sporządzić w formie pisemnej protokół usterkowy i zgłosić tę okoliczność natychmiast do
osoby wskazanej w § 6 pkt. 2 i wówczas Wykonawca zobowiązany jest do
natychmiastowego usunięcia zaistniałych wad i usterek w ciągu 4 godzin od zgłoszenia
reklamacji faksem lub drogą elektroniczną na adres: Fax .........................e-mail................
10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy, a każda odmowa będzie traktowana,
jako zwłoka w zachowaniu terminu realizacji zamówienia, za które przysługuje
Zamawiającemu prawo do naliczania kary umownej, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt b Umowy.
11. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu
umowy, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonywania obowiązków z tytułu
rękojmi za wady fizyczne i prawne „Artykułów” oraz udzielonej gwarancji jakości na
„Artykuły”, na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.
13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są „Artykuły” zwierzęce, mięso i produkty

mięsne, przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać:
a) aktualną decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej
Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego
produktu lub towaru będącego przedmiotem zamówienia,
b) dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP (certyfikat wydany
przez jednostkę certyfikującą lub zaświadczenie Państwowego Lekarza
Weterynarii).
c) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania „Artykułów” w zamkniętych,
plombowanych lub metkowanych opakowaniach bądź pojemnikach
plastikowych z pokrywami posiadającymi stosowne atesty. Pojemniki będą
czyste i nieuszkodzone.
§ 4.*

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy tj.
…………………………………………………………………………………………
(nazwa/siedziba/adres podwykonawcy/NIP/REGON/ KRS/CEiDG

2. Podwykonawca wykona następującą część zamówienia: …………......................
……………………………………………………………………………………………..
Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu „Artykuły” dotyczące wyżej
wymienionej części zamówienia wg cen określonych w załączniku do umowy,
sporządzonym na podstawie formularza cenowego na część …………………..
zamówienia, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
3. Do podwykonawcy znajdują zastosowanie postanowienia niniejszej umowy.
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4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wykonanie
zamówienia przez podwykonawcę.
§ 5.
1. Łączną wartość umowy określa się na kwotę: ……………….……..zł brutto (słownie
złotych: ……….………….....................……) zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia
…………….....…..r., na którą składa się wartość ........…………… zł netto (słownie
złotych: …..........................................…) plus podatek VAT w wysokości .…......... % tj.
….............….. zł (słownie złotych: …….....................................…..……….....................…)
dla zamówienia z załącznika Nr ........ części Nr ......
2. Ustalona w pkt 1 wartość umowy obejmuje wartość przedmiotu umowy, kwotę VAT,
koszty sukcesywnych dostaw wraz z rozładunkiem „Artykułów”, dostarczenie faktury do
Zamawiającego.
3. W okresie trwania umowy ceny jednostkowe „Artykułów”, wynikające z oferty, nie mogą
ulec podwyższeniu.
§ 6.
1. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu jedną
fakturę za wszystkie cykliczne zrealizowane w danym miesiącu dostawy. Podstawą do
wystawienia przez Wykonawcę faktury na cenę należną Wykonawcy za dostarczone w
danym miesiącu „Artykuły” są wyłącznie podpisane, za ten okres, przez Zamawiającego
bezusterkowe protokoły odbiory „Artykułów”, o których mowa w § 3 ust. i dokumenty
Magazyn przyjmie (WZ).
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, po dostarczeniu prawidłowo wystawionej
faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze, w terminie 21 dni
od jej otrzymania, z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
3. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych
„Artykułów” oraz ich cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym (załącznik Nr
...... dla części nr .....do SIWZ).
4. Faktury należy wystawić w następujący sposób:
Nabywca/Podatnik:
„Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
NIP 525-22-48-481”
Odbiorca faktury/Płatnik:
Przedszkole nr 286, ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
(nazwa jednostki budżetowej składającej zamówienie i jej adres) ”

5.

W przypadku, jeśli treść faktury będzie kwestionowana przez Zamawiającego i będzie
wymagała poprawienia ze strony Wykonawcy, za datę otrzymania faktury uznana
zostanie data wpływu faktury korygującej.
§ 7.

1. Ze strony Zamawiającego do bieżącej współpracy w zakresie realizacji umowy
upoważniona jest:
……………………………………………....................................................................
2. Ze strony Wykonawcy do bieżącej współpracy w zakresie realizacji umowy
upoważniona/y jest: ………………………………………………
3. Zmiana ww. osób nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej
strony.
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§ 8.
1. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
poprzez zapłatę kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną:
a) za niedostarczenie zamówionej partii „Artykułów” w terminie, o którym mowa w § 3 ust.
4 z uwzględnieniem zapisu ust. 6 lub dostarczenie partii „Artykułów” niezgodnie
z zamówieniem, o którym mowa w § 3 ust. 1, w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki.
b) za odmowę realizacji zamówienia złożonego przez Zamawiającego zgodnie z
postanowieniami Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 4 w wysokości 50,00 zł za
każdy dzień zwłoki.
c) za nie usunięcie w terminie wad i usterek, o których mowa w § 3 ust. 8, Zamawiający
zapłaci karę w wysokości 20,00 zł za każdy dzień zwłoki.
d) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto, ustalonego w § 4 pkt. 1.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należności wynikających z
faktur VAT wystawianych dla Zamawiającego.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego.
§ 9.
1. Strony ustalają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w następujących przypadkach:
1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy
b) zostało wszczęto postępowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy, a
Wykonawca uchyla się od uiszczenia kwoty egzekucji
c) w przypadku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania
przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku: 3 – krotnego opóźnienia
w dostarczeniu dostawy, 3- krotnego dostarczenia „Artykułów” złej jakości,
3 – krotnego dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem.
w zał. Nr 1b do Umowy.
2) Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający bez uzasadnionych
przyczyn 3 – krotnie odstąpi od odbioru przedmiotu umowy.
3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z
winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
ustalonego w § 4 pkt 1. Nie dotyczy to sytuacji z art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
§ 10.
1. Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za nie wywiązanie się z umowy
spowodowane wydarzeniami „siły wyższej”.
2. Strona doświadczona działaniem „siły wyższej” jest obowiązana niezwłocznie informować
drugą stronę o tym fakcie. Informacja ta winna być udokumentowana właściwymi
dowodami.
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§ 11.
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
tj. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Do niniejszej umowy ma zastosowanie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp zmiana danych
teleadresowych Stron. W takiej sytuacji Strony niezwłocznie w formie pisemnej
powiadamiają się.
4. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy jest zakazana, za wyjątkiem sytuacji ustawowej zmiany
stawki VAT od towarów i usług w okresie trwania umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający dokonując
płatności za wykonana usługę stosuje mechanizm podzielonej płatności.
7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym, służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez
Wykonawcę działalności.
8. Zleceniobiorca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej umowy a w

szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.1 ust. 1 ustawy z
dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2016 r. poz.
1764 z pózn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności z
tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią.
10. Klauzula Informacyjna dla Oferentów o przetwarzaniu danych osobowych jest
integralną częścią niniejszej Umowy – Zał. Nr ….
11. Spory mogące wynikać z realizacji umowy strony poddają orzecznictwu polskich Sądów
właściwych dla siedziby Zamawiającego.
12. Umowę sporządzono w języku polskim, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy
czym 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 dla Wykonawcy.
Załączniki:
1. Załącznik nr … do SIWZ – Formularz Oferty (kserokopia)
2. Załącznik Nr ...dla części nr.... do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu umowy wraz z
kalkulacją ceny oferty (kserokopia)
3. Załącznik nr ….. do umowy - Formularz zamówienia.
4. Załącznik Nr …..Klauzula Informacyjna
5. Dokument Rejestrowy Wykonawcy
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy*
*jeżeli dotyczy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA
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